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Hvilket problem vil I løse? 
 
Som et tiltag for at komme ulighed i sundhed til livs, skal der være en være praktiserende læger fast 
tilknyttet de psykiatriske centre. Dette for at kunne undersøge patienterne tilknyttet de psykiatriske 
tilbud, både under indlæggelse men også ved ambulant opfølgning, at have en mere direkte adgang til 
en praktiserende læge. 
Til trods for at de fleste borgere som er tilknyttet psykiatrien, har egen praktiserende læge, opleves der 
desværre en ulighed i sundhed, ift de forebyggende indsatser på det somatiske område.  
Mange psykiatriske patienter finder det enten for besværligt at kontakte egen læge. Der er 
grundlæggende behov for en somatisk undersøgelse, vejledning ift risiko for livsstilssygdomme ifm 
psykofarmaka, og en mere opsøgende indsats til denne patientgruppe. 
 
Når den psykiatriske patient har kontakt til sit lokale ambulatorium eller sengeafsnit, skal det være en 
procedure at patienten tilses af en praktiserende læge, som kan opspore somatiske sygdomme, og i 
samspil med psykiater kan igangsætte forebyggende tiltag.    
 
Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?) 
  
Hvis muligt, og med forbehold for manglen på praktiserende læger, kunne en løsning være at 
fastansætte en eller flere praktiserende læger til hvert af de (9?) psykiatriske centre. 
 
Hvis ikke det kan blive en praktiserende læge, kan det være en læge med stor somatisk erfaring, fra 
eksempelvis en specialiseret hospitalsafdeling. 
 
En tanke kunne også være at det blive en stilling som besættes af læger under uddannelse, som allerede 
har gennemført deres praksis-del. Dvs som en overbygning på dette modul. 
 
Forslaget kan med fordel indtænkes i flere af de stående udvalg såsom Social -og psykiatriudvalget, og 
ift Udvalget for Fastholdelse og Rekruttering. Sidstnævnte for at udvide med stillingsopslag og 
karriereskift for lægerne ift fastholdelse af eksempelvis seniormedarbejdere. 
 
 

 
 


